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Pozice České republiky 
k dokumentu  

Zelená kniha o přezkumu spotřebitelského acquis 
 

 
Česká republika vítá předložení Zelené knihy a považuje ji za dobrý základ pro přezkum 
komunitární spotřebitelské legislativy. Přezkum v relativně krátkém časovém horizontu je podle 
našeho názoru potřebný, a to z důvodů, které jsou v dokumentu zmíněny. Většina předmětných 
směrnic je staršího data a od jejich přijetí došlo a dochází k rychlému ekonomickému vývoji na 
trhu, který je třeba v legislativě zohlednit. Stávající úprava ochrany spotřebitele na vnitřním trhu 
je fragmentovaná a je třeba odstranit příčiny této fragmentace v míře, na níž se členské státy 
dokáží shodnout. ČR souhlasí s Komisí, že mezi největší příčiny fragmentace patří minimální 
harmonizace, na níž jsou předmětné směrnice založeny, a také nekonzistentnost stávající 
komunitární úpravy.  

Rozdíly v právní úpravě ochrany spotřebitelů a problémy spojené s vymáháním náhrad vedou k 
tomu, že spotřebitelé ani podnikatelé příliš nedůvěřují přeshraničním obchodním vztahům. 
Nedostatek důvěry podnikatelů i spotřebitelů představuje překážku pro rozvoj vnitřního trhu a 
tím i pro rozvoj jeho konkurenceschopnosti. ČR věří, že revize spotřebitelského acquis je jedním 
z nejdůležitějších nástrojů, které mohou pomoci odstranit uvedené překážky. V nové právní 
úpravě tedy půjde o to, aby byl zvolen správný přístup a aby byla přijata vhodná opatření.  

ČR z uvedených důvodů považuje za zásadní provést revizi stávajících předpisů spotřebitelského 
acquis na úrovni EU. Při přijímání nové legislativy bude podporovat opatření založená na 
maximální harmonizaci, která nebudou znamenat nadměrné zatížení podnikatelů, budou 
objektivně ospravedlnitelná potřebou legislativní ochrany spotřebitelů a nebudou vytvářet 
překážky vnitřního trhu. ČR je současně toho názoru, že nový přístup k legislativní ochraně 
spotřebitele v EU by měl vycházet z předpokladu, že předmětem ochrany je běžný spotřebitel, 
který je dobře informovaný, přiměřeně pozorný a opatrný, který si je schopen sám vyhledat 
potřebné informace, na jejichž základě se pak rozumně rozhodne, zda se obchodní transakce 
zúčastní či nikoliv. 

Zároveň chce ČR v úvodu ještě poznamenat, že většina otázek souvisejících se spotřebitelským 
smluvním právem by měla být upravena jednotně pro celé acquis, a neměla by být opomenuta ani 
jejich vazba na společný referenční rámec (nutno zajistit vzájemnou konzistentnost). Definice a 
konkrétní právní instituty by měly být v horizontálním nástroji a potažmo v celém 
spotřebitelském acquis koncipovány tak, aby vyhovovaly všem oblastem právní úpravy a aby 
byly dostatečně pružné s ohledem na další vývoj trhu. Zároveň je třeba zajistit, aby přijatá právní 
úprava byla srozumitelná a dostatečně jednoduchá jak z hlediska implementace v členských 
státech, tak i následné aplikace ze strany podnikatelů a spotřebitelů. 

 

K jednotlivým otázkám: 
 
Otázka A1: Jaký je dle Vašeho názoru nejlepší přístup, pokud jde o revizi spotřebitelských 
právních předpisů? 
Alternativa 1: Vertikální přístup, který spočívá v revizi jednotlivých směrnic. 
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Alternativa 2: Smíšený přístup, který kombinuje přijetí rámcového nástroje vztaženého na 
horizontální otázky, jež jsou předmětné pro všechny spotřebitelské smlouvy, případně s 
potřebnými revizemi stávajících odvětvových směrnic. 
Alternativa 3: Zachování stavu: bez revize. 

Odpověď: 
Ze tří navržených variant se ČR kloní k přístupu smíšenému (alternativa 2), založenému na 
horizontálním nástroji, kde by byly v první části regulovány všechny otázky společné všem 
spotřebitelským smlouvám. Horizontální nástroj by byl doplněn případně určitými vertikálními 
úpravami, pokud by vyvstala taková potřeba.  

Tento přístup považuje ČR za optimální - došlo by ke zjednodušení a racionalizaci legislativy, jež 
stanoví práva a povinnosti spotřebitelům i podnikatelům, čímž by byl zajištěn i soulad s principy 
Better Regulation. 

Vertikální přístup (alternativa 1) by sice mohl pomoci modernizaci stávající legislativy, nicméně 
nedošlo by k potřebnému zjednodušení. Zachování stávajícího stavu bez revize (alternativa 3) je 
z našeho pohledu nejméně žádoucím řešením. 
 
 
Otázka A2: Jaká by měla být oblast působnosti případného horizontálního nástroje? 
Alternativa 1: Platil by pro všechny spotřebitelské smlouvy, a to týkající se vnitrostátních i 
přeshraničních transakcí. 
Alternativa 2: Platil by pouze pro přeshraniční smlouvy. 
Alternativa 3: Platil by pouze pro smlouvy uzavírané na dálku, a to uzavírané v přeshraničním i 
vnitrostátním režimu. 
 

Odpověď: 
Horizontální nástroj by měl mít podle názoru ČR širokou působnost a měl by se vztahovat na 
všechny situace, tj. vnitrostátní i přeshraniční. ČR tedy podporuje alternativu 1. Pouze tak lze 
podle našeho názoru skutečně zajistit zjednodušení regulačního prostředí a eliminovat existující 
překážky bránící rozvoji vnitřního trhu a konkurenceschopnosti. 

Alternativa 2 je z našeho hlediska nepřijatelná, protože by zavedla dvojí právní režim, což 
považujeme za administrativní zátěž a také za oslabení právní jistoty podnikatelů i spotřebitelů. 
Alternativu 3 lze označit za minimalistický, ne příliš ambiciózní přístup. ČR by jej byla ochotna 
akceptovat pouze v případě, že by se většina členských států neshodla na první alternativě.  

 

 
Otázka A3: Do jaké míry by měly být revidované směrnice / nový nástroj harmonizovány? 
Alternativa 1: Revidované právní předpisy by byly založeny na plné harmonizaci, doplněné v 
otázkách, které nejsou plně harmonizované, doložkou o vzájemném uznávání. 
Alternativa 2: Revidované právní předpisy by byly založeny na minimální harmonizaci v 
kombinaci s doložkou o vzájemném uznávání nebo s uplatňováním principu země původu. 

Odpověď: 
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Optimální by podle našeho názoru byla cílená plná harmonizace. ČR proto podporuje 
alternativu 1, podle níž má být legislativa založena na maximální harmonizaci, přičemž některé 
problematické/citlivé otázky by vycházely z harmonizace minimální, případně doplněné o princip 
vzájemného uznávání (chápeme, že ve vztahu k tomuto principu existují mnohé výhrady; proto 
bude potřebné pečlivě zvážit a analyzovat veškeré jeho dopady na spotřebitele i podnikatele). 
Tento přístup by znamenal zlepšení podmínek podnikatelů i spotřebitelů na celém vnitřním trhu, 
především na základě aplikace jednotných pravidel, čímž by bylo vytvořeno průhledné 
konkurenční prostředí a posílena právní jistota jak podnikatelů tak spotřebitelů.  

Naproti tomu ani jednu modalitu alternativy 2 nepovažuje ČR za vhodnou. Minimální 
harmonizace by v obecné rovině zachovala stávající fragmentaci vnitřního trhu se všemi jejími 
negativními dopady a v žádném případě by nepřispěla ke zjednodušení ani k racionalizaci 
platných právních předpisů. Navíc by znamenala zvýšení právní nejistoty, především v těch 
případech, kdy by nebylo jednoznačně stanoveno rozhodné právo pro smluvní vztah a touto 
otázkou by se musel následně zabývat soudce příslušný k rozhodování předmětného sporu.  
 
 
Otázka B1: Jak by měly být definovány pojmy „spotřebitel“ a „profesionál“? 
Alternativa 1: Bylo by provedeno sladění definic existujících v rámci acquis, aniž by došlo ke 
změně jejich oblasti působnosti. Spotřebitelé by byli definováni jako fyzické osoby, které jednají 
pro účely mimo rámec jejich živnosti, podnikání nebo profese. Profesionálové by byli definováni 
jako osoby (právnické nebo fyzické), které jednají pro účely týkající se jejich živnosti, podnikání 
nebo profese. 
Alternativa 2: Pojmy „spotřebitel“ a „profesionál“ by byly rozšířeny tak, aby zahrnovaly i 
fyzické osoby, které jednají pro účely primárně mimo rámec (v případě spotřebitelů), nebo 
primárně v rámci (v případě profesionálů) jejich živnosti, podnikání nebo profese. 

Odpověď: 
ČR podporuje alternativu 1, tj. sladění definic existujících v rámci acquis, dle předloženého 
návrhu. V alternativě 2 spatřujeme určitý stupeň právní nejistoty, a to v tom smyslu, že by bylo 
třeba vždy posuzovat účel transakce, tzn. zda je určena primárně mimo rámec podnikání nebo zda 
je určena primárně pro podnikání. 
 
 
Otázka B2: Měly by být smlouvy mezi fyzickými osobami považovány za spotřebitelské 
smlouvy, pokud jedna ze stran jedná skrze profesionálního prostředníka? 
Alternativa 1: Zachování stavu: ochrana spotřebitele by se nevztahovala na smlouvy mezi 
spotřebiteli, kde jedna ze stran využívá pro uzavření smlouvy profesionálního prostředníka. 
Alternativa 2: Pojem spotřebitelských smluv by zahrnul také situace, kdy jedna ze stran jedná 
prostřednictvím profesionálního prostředníka. 

Odpověď: 
ČR se kloní k zachování stávajícího stavu, tj. k alternativě 1. Souhlasíme s konstatováním, že 
by bylo obtížné stanovit kritéria, kdy je postavení zprostředkovatele jednajícího jménem jiné 
soukromé osoby natolik silné, že druhá smluvní strana – spotřebitel vyžaduje vyšší ochranu. Za 
velice problematickou považujeme i skutečnost, že soukromá osoba by si nemusela nutně 
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uvědomit, že využitím služby zprostředkovatele se rázem dostane do role „profesionála“, čímž 
bude muset plnit více povinností a bude zatížena stejnými povinnostmi, jako podnikatel.  

 
Otázka C: Měl by horizontální nástroj zahrnovat všeobecnou povinnost pro profesionály 
jednat v souladu se zásadou dobré víry a poctivého zacházení? 
Alternativa 1: Horizontální nástroj by stanovil, že podle práva EU upravujícího spotřebitelské 
smlouvy se od profesionálů očekává jednání v dobré víře. 
Alternativa 2: Byl by zachován stávající stav: nebyla by zavedena žádná všeobecná doložka. 
Alternativa 3: Byla by doplněna všeobecná doložka, která by se vztahovala jak na profesionály, 
tak na spotřebitele. 

Odpověď: 
ČR se domnívá, že zakotvení všeobecné povinnosti jednat v souladu se zásadou dobré víry a 
poctivého zacházení do horizontálního nástroje by bylo vhodné, a to s aplikací pro obě smluvní 
strany, tj. profesionály i spotřebitele. ČR tedy podporuje alternativu 3. 
Tyto principy lze v úpravě právních úkonů, potažmo i ve smluvním právu nalézt již nyní a 
harmonizaci na úrovni Společenství považujeme za žádoucí. Došlo by k zakotvení 
interpretačního vodítka, které by současně respektovalo národní tradice členských států, jež 
mohou k výkladu obou principů přistupovat případně do určité míry odlišně. S ohledem na právě 
uvedené by mohlo být alternativním řešením zakotvení takové všeobecné povinnosti do 
společného referenčního nástroje. Avšak ten by měl představovat podle současných představ 
spíše „nezávazný“ nástroj, přičemž podle našeho názoru je zásada dobré víry a poctivého 
zacházení ve spotřebitelských vztazích natolik důležitá, že vyžaduje legislativní úpravu. Proto 
souhlasíme se zakotvením  do horizontálního nástroje.  
 
 
Otázka D1: Do jaké míry by mělo pravidlo o nepřiměřených podmínkách rovněž zahrnovat 
jednotlivě sjednané podmínky? 
Alternativa 1: Oblast působnosti směrnice Rady o nepřiměřených podmínkách by byla rozšířena 
na jednotlivě sjednané podmínky. 
Alternativa 2: Pro jednotlivě sjednané podmínky by platil pouze výčet podmínek uvedený v 
příloze dané směrnice. 
Alternativa 3: Zachování stavu – pravidla Společenství by nadále platila výhradně pro 
nesjednané nebo předem formulované podmínky. 

Odpověď: 
Domníváme se, že pravidlo o nepřiměřených smluvních podmínkách by se mělo vztahovat nejen 
na nesjednané či předem formulované podmínky, ale i na jednotlivě sjednané podmínky; tzn. ČR 
podporuje alternativu 1.  

Česká úprava ani v současnosti nerozlišuje, zda se jedná o individuálně nebo jinak sjednaná 
smluvní ujednání ve spotřebitelských smlouvách. § 56 občanského zákoníku výslovně stanoví, že 
„spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry 
znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran“. Navíc 
rovnováha v právech a povinnostech smluvních stran je jedním ze základních principů smluvního 
práva, který je znám právním řádům většiny států.  
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Výslovné zavedení jednotného režimu na komunitární úrovni pro smluvní podmínky sjednané ve 
spotřebitelských smlouvách jednotlivě i typově by bylo podle našeho názoru přínosem pro vnitřní 
trh, především pro jednotnou aplikaci práva a vyšší stupeň právní jistoty podnikatelů i 
spotřebitelů. Domníváme se, že proporcionalita, která by byla případně řešena ve společném 
referenčním rámci, by vzhledem k jeho povaze nemusela být dostatečná (viz odpověď v bodu C). 
 
 
Otázka D2: Jaký by měl být status jakéhokoli výčtu nepřiměřených podmínek, jenž by měl 
být zahrnut do horizontálního nástroje? 
Alternativa 1: Zachování stavu: zachovat současný orientační výčet. 
Alternativa 2: Pro určité smluvní podmínky by byla zavedena vyvratitelná domněnka o 
nepřiměřenosti (šedá listina). Tato alternativa by pro účely posouzení přiměřenosti kombinovala 
metodické pokyny s flexibilitou. 
Alternativa 3: Byl by sestaven výčet podmínek – pravděpodobně výrazně kratší oproti 
stávajícímu výčtu – které se za všech okolností považují za nepřiměřené (černá listina). 
Alternativa 4: Kombinace alternativy 2 a 3: některé podmínky by byly zcela zakázány, na jiné by 
se vztahovalo ustanovení o vyvratitelné domněnce o nepřiměřenosti. 

Odpověď: 
ČR se kloní k alternativě 4, na jejímž základě by byl vytvořen kratší seznam podmínek 
zakázaných v každém případě, který by byl doplněn seznamem podmínek, jež by byly sice 
považovány za nepřiměřené, avšak s možností prokázat, že se v konkrétním případě o 
nepřiměřenou podmínku nejedná. Úskalí, které spatřujeme v tomto případě, spočívá v tom, že by 
mohlo dojít k nárůstu soudních sporů ohledně přiměřenosti či nepřiměřenosti smluvních ujednání 
a souvisejících důsledcích. 

ČR by nic nenamítala ani proti zachování současného stavu, tj. orientačnímu výčtu 
nepřiměřených smluvních podmínek (alternativa 1). Domníváme se, že tento přístup stanovením 
nejzávažnějších příkladů nepřiměřených smluvních podmínek současně ponechává dostatečnou 
flexibilitu pro další možné vývojové trendy na trhu a případný postih budoucího nežádoucího 
jednání. 
 
 
Otázka D3: Měla by být rozšířena oblast působnosti zkoušky nepřiměřenosti směrnice o 
nepřiměřených podmínkách? 
Alternativa 1: Zkouška nepřiměřenosti by byla rozšířena tak, aby zahrnovala také definici 
hlavního předmětu smlouvy a adekvátnost ceny. 
Alternativa 2: Zachování stavu – zkouška nepřiměřenosti by byla ponechána ve své současné 
formě. 

Odpověď: 
ČR  je pro alternativu 1, aby se nepřiměřenost posuzovala i u hlavního předmětu smlouvy a 
ceny. Podle našeho názoru by zakotvením zkoušky nepřiměřenosti i ve vztahu k hlavnímu 
předmětu smlouvy a ceně došlo ke zjednodušení právní úpravy a zajištění jednotnosti na vnitřním 
trhu. Například v ČR již nyní nemohou být podle obecných ustanovení smluvního práva tyto 
aspekty smluv v rozporu s dobrými mravy (§ 39 občanského zákoníku), nicméně jak již zaznělo 
výše, výslovná úprava pro spotřebitelské smlouvy na komunitární úrovni se jeví jako žádoucí. 
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Otázka E: Jaké smluvní následky by mělo nesplnění požadavků na poskytnutí informací 
uvedených ve spotřebitelském acquis? 
Alternativa 1: Lhůta na rozmyšlenou by byla jakožto jednotná forma opravného prostředku pro 
případ nesplnění požadavků na poskytnutí informací prodloužena, a to např. až na tři měsíce. 
Alternativa 2: Existovaly by různé opravné prostředky pro porušení různých typů informačních 
povinností: určitá porušení na předsmluvní a smluvní úrovni by vyžadovala opravné prostředky 
(např. nesprávné informace o ceně výrobku by mohly spotřebitele opravňovat ke zrušení 
smlouvy), zatímco jiná neposkytnutí informací by byla řešena jinak (např. formou prodloužení 
lhůty na rozmyšlenou nebo i zcela bez uplatnění smluvních sankcí). 
Alternativa 3: Zachování stavu: smluvní důsledky neposkytnutí informací by i nadále byly pro 
různé druhy smluv zákonem upraveny různě. 

Odpověď: 
Neposkytování potřebných informací spotřebitelům považujeme za závažný problém, který by 
měl být řešen na vnitřním trhu jednotně (proto nepodporujeme alternativu 3). Informace musejí 
být v každém případě srozumitelné, jasné a přesné. 

Za velice důležité považujeme sjednocení informačních povinností co do obsahu, což by mělo 
předcházet rozhodnutí o otázce následků jejich nesplnění. Jednou z cest by bylo stanovení 
katalogu bez další kategorizace či dělení informací na podstatné a nepodstatné, kdy by bylo 
možné pro tyto kategorie ukládat různé sankce.  

Při rozhodování o typech sankcí je však třeba vzít v potaz úpravu směrnice 2005/29/ES o 
nekalých obchodních praktikách, která nedostatečné informování ze strany profesionálů již 
sankcionuje (veřejnoprávní dohled a sankce za nesplnění povinností).  

Pro ČR jsou, s ohledem na uvedené, akceptovatelné alternativy 2 a 1. 
 
 
Otázka F1: Měla by být délka lhůty na rozmyšlenou v rámci spotřebitelského acquis 
harmonizována? 
Alternativa 1: Existovala by jedna lhůta na rozmyšlenou, a to pro všechny případy, kdy 
spotřebitelské směrnice udělují spotřebiteli právo od smlouvy odstoupit, např. 14 kalendářních 
dnů. 
Alternativa 2: Byly by definovány dvě kategorie směrnic a pro každou z nich by byla stanovena 
zvláštní lhůta na rozmyšlenou (např. 10 kalendářních dnů pro podomní prodej a smlouvy 
uzavírané na dálku, oproti 14 kalendářním dnům u smluv o užívání nemovitostí na časový úsek). 
Alternativa 3: Zachování stavu: lhůty na rozmyšlenou by nebyly harmonizovány v rámci 
spotřebitelského acquis; byly by upraveny v odvětvových právních předpisech. 

Odpověď: 
ČR  podporuje alternativu 1. V souladu s principy Better Regulation se kloníme k regulaci, 
která by zjednodušila právní řád a posílila tak právní jistotu subjektů smluvních vztahů. Tomu 
určitě přispěje zakotvení v horizontálním nástroji jedné lhůty pro právo na odstoupení ve všech 
případech spotřebitelských smluv. V zásadě však nevylučujeme, aby ve výjimečném případě, 
zejména půjde-li o samostatnou vertikální úpravu, jako např. u timesharingu, byla lhůta na 
odstoupení delší.  



 7

ČR naprosto souhlasí s tím, že musí být jednotně stanoveno i počítání lhůt. Podporuje EK  v tom, 
že by lhůty měly být počítány podle kalendářních dnů. 
 
 
Otázka F2: Jak by mělo být uplatňováno právo odstoupení od smlouvy? 
Alternativa 1: Zachování stavu: členské státy by mohly volně stanovit formu oznámení 
odstoupení od smlouvy. 
Alternativa 2: V rámci spotřebitelského acquis by byl zaveden jednotný postup oznámení 
odstoupení od smlouvy. 
Alternativa 3: Byly by vyloučeny všechny formální požadavky na oznámení odstoupení od 
smlouvy. Spotřebitel by tudíž měl možnost odstoupit od smlouvy libovolným způsobem (včetně 
vrácení zboží). 

Odpověď: 
ČR se kloní k alternativě 2. Na úrovni Společenství by měly být zakotveny základní principy 
vykonání práva na odstoupení, přičemž základním kritériem úvah by mělo být, aby výkon práva 
na odstoupení byl prokazatelný. Mohlo by být například stanoveno, že právo na odstoupení musí 
být vykonáno písemně, elektronicky, případně telefonicky s následným písemným potvrzením 
nebo přímo vrácením zboží.   
 
 
Otázka F3: Jaké náklady by měli nést spotřebitelé v případě odstoupení od smlouvy? 
Alternativa 1: Byly by zrušeny současné regulativní alternativy – spotřebitelé by tudíž nebyli při 
uplatnění svého práva na storno vystaveni žádným nákladům. 
Alternativa 2: Existující alternativy by byly zobecněny: spotřebitelé by tudíž byli bez ohledu na 
druh smlouvy v případě odstoupení vystaveni stejným nákladům. 
Alternativa 3: Zachování stavu: byly by zachovány současné regulativní alternativy. 

Odpověď: 
ČR je pro alternativu 2. Jak již bylo uvedeno, ČR podporuje v souladu s principy Better 
Regulation takovou regulaci, která zjednoduší právní řád a posílí právní jistotu subjektů 
smluvních vztahů. Tomu podle našeho názoru přispěje jednotná úprava nákladů při odstoupení od 
smlouvy pro všechny druhy smluv.  
 
 
Otázka G1: Měl by horizontální nástroj stanovovat obecné smluvní opravné prostředky pro 
spotřebitele? 
Alternativa 1: Zachování stavu: stávající právní předpisy stanoví opravné prostředky, které jsou 
omezené na konkrétní druhy smluv (tj. druhy prodeje). Obecné smluvní opravné prostředky by 
byly upraveny vnitrostátními právními předpisy. 
Alternativa 2: Spotřebitelům by byla pro případ porušení jakékoli spotřebitelské smlouvy 
poskytnuta sada obecných smluvních opravných prostředků. Byly by to následující opravné 
prostředky: právo spotřebitele ukončit smlouvu, požádat o snížení ceny a neposkytnout plnění. 
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Odpověď: 
ČR souhlasí s tím, že zavedení harmonizovaných opravných prostředků na úrovni EU by přispělo 
k snazšímu vymáhání práv spotřebitelů v přeshraničních vztazích a napomohlo by tak posílení 
vnitřního trhu. ČR se však spíše kloní k tomu, aby i v případě spotřebitelských smluv byly 
aplikovatelné opravné prostředky obecného smluvního práva. Zavedení nového specifického 
souboru pravidel podle alternativy 2, která by existovala vedle pravidel obecného smluvního 
práva, považujeme za nadbytečnou regulační zátěž. ČR se tedy kloní k alternativě 1. 
 
 
Otázka G2: Měl by horizontální nástroj spotřebitelům udělovat obecné právo na náhradu 
škody v případě porušení smlouvy? 
Alternativa 1: Zachování stavu: otázka náhrady škody by se řídila vnitrostátními právními 
předpisy, kromě výjimek upravených acquis Společenství (např. souborné služby pro cesty). 
Alternativa 2: Existoval by předpoklad obecného práva spotřebitelů na náhradu škody – mohli 
by uplatnit nárok na náhradu škody za veškerá porušení smluv, bez ohledu na druh porušení a 
povahu smlouvy. Členské státy by nadále rozhodovaly o tom, za které druhy škod by mohla být 
poskytována náhrada. 
Alternativa 3: Existoval by předpoklad obecného práva spotřebitelů na náhradu škody a bylo by 
stanoveno, že taková náhrada musí přinejmenším pokrýt čistě ekonomické (materiální) škody, jež 
spotřebitel utrpěl v důsledku porušení smlouvy. Členské státy by mohly volně upravovat 
neekonomické ztráty (např. morální újmu). 
Alternativa 4: Bylo by zavedeno obecné právo spotřebitelů na náhradu škody a bylo by 
stanoveno, že tyto náhrady musí pokrýt jak čistě ekonomické (materiální) škody, tak morální 
újmu. 

Odpověď: 
Stanovisko ČR je v této otázce stejné, jako k otázce G1. Domníváme se, že obecná úprava 
smluvního práva je zde dostatečná a poukazujeme na její případné budoucí řešení ve společném 
referenčním rámci. Proto se ČR přiklání spíše k alternativě 1. Principiálně však neodmítáme 
ani alternativy 3 nebo 4. 
 
 
Otázka H1: Měla by se pravidla o prodeji spotřebitelům vztahovat na jiné typy smluv, kdy 
je zboží dodáváno spotřebitelům nebo jsou jim poskytovány služby s digitálním obsahem? 
Alternativa 1: Zachování stavu: tj. oblast použití by byla omezena na spotřební zboží, s jedinou 
výjimkou zboží, které dosud nebylo vyrobeno. 
Alternativa 2: Oblast působnosti by byla rozšířena na jiné typy smluv, podle nichž je zboží 
dodáváno spotřebitelům (např. pronájmy automobilů). 
Alternativa 3: Oblast působnosti by byla rozšířena na jiné typy smluv, podle nichž se 
spotřebitelům poskytují služby s digitálním obsahem (např. on-line hudba). 
Alternativa 4: Kombinace alternativ 2 a 3. 

Odpověď: 
Pozice ČR se nejvíce blíží alternativě 4. Chápeme potřebu posílení ochrany spotřebitelů v 
rozvíjejícím se digitálním prostředí. Kromě toho se domníváme, že je třeba do působnosti 
komunitárního spotřebitelského práva zahrnout i další smlouvy, např. smlouvy zmíněné v 
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alternativě 2 o pronájmu aut, které lze považovat za poskytnutí služby. Doporučovali bychom 
tudíž v této souvislosti zvážit, zda nerozšířit ochranu spotřebitele i na poskytování služeb obecně. 
Řešení této otázky považujeme za žádoucí mj. i s ohledem na schválenou směrnici o službách 
(2006/123/ES), od níž lze očekávat rozšíření přeshraničního poskytování služeb.  
 
 
Otázka H2: Měla by se pravidla o prodeji spotřebitelům vztahovat na použité zboží 
prodávané na veřejných aukcích? 
Alternativa 1: Ano. 
Alternativa 2: Ne, bylo by vyloučeno z oblasti působnosti pravidel Společenství. 

Odpověď: 
ČR se kloní spíše k alternativě 2, tzn. je pro vyloučení úpravy prodeje použitého zboží na 
veřejných aukcí z působnosti pravidel Společenství.  
 
 
Otázka I1: Jak by měla být definována dodávka? 
Alternativa 1: Dodávkou by se rozumělo, že spotřebitel zboží fyzicky obdrží (tj. zboží je předáno 
spotřebiteli). 
Alternativa 2: Dodávkou by se rozumělo, že zboží je dáno spotřebiteli k dispozici v termínu a na 
místě stanoveném ve smlouvě. 
Alternativa 3: Dodávkou by se standardně rozumělo, že spotřebitel převezme zboží fyzicky do 
vlastnictví, ale strany se mohou dohodnout jinak. 
Alternativa 4: Zachování stavu: pojem dodávky by nebyl definován. 

Odpověď: 
ČR preferuje alternativu 1, tzn. dodávkou by byl standardně okamžik, kdy spotřebitel zboží 
fyzicky obdrží. Okamžik dodávky je důležitým momentem, s nímž je spojena celá řada práv a 
povinností smluvních stran. Jednoznačná a jednotná úprava na úrovni Společenství je tedy 
nanejvýš žádoucí. Akceptovatelná by pro ČR byla případně též alternativa 3, podle níž by 
strany měly možnost se od výše uvedené obecné zásady odchýlit.  
 
 
Otázka I2: Jak by měl být upraven přenos rizika při prodeji spotřebitelům? 
Alternativa 1: Přenos rizika by byl upraven na úrovni Společenství a byl by vázán na okamžik 
dodání. 
Alternativa 2: Zachování stavu: přenos rizika by byl upraven členskými státy, což by znamenalo 
různá řešení. 

Odpověď: 
Upravit přenos rizika na úrovni Společenství je rovněž žádoucí. ČR podporuje alternativu 1, 
tzn. vázat jej na okamžik dodání, který by byl na úrovni Společenství definován jednotně (viz 
výše). Tento přístup by omezil překážky vnitřního trhu a zvýšil právní jistotu subjektů v 
přeshraničních vztazích. 
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Otázka J1: Měl by horizontální nástroj rozšiřovat lhůty pro rozpor se smlouvou o dobu 
uplatňování opravných prostředků? 
Alternativa 1: Zachování stavu: nebyly by provedeny žádné změny. 
Alternativa 2: Ano. Horizontální nástroj by stanovil, že doba trvání zákonné záruky se 
prodlužuje o dobu, po kterou spotřebitel nemohl zboží používat v důsledku uplatňování 
opravných prostředků. 

Odpověď: 
ČR je pro alternativu  2. Považujeme za žádoucí, aby u této důležité otázky platila na vnitřním 
trhu jednotná úprava. 
 
 
Otázka J2: Měla by být záruka automaticky prodloužena v případě opravy zboží, aby se 
vztahovala na opakované poškození? 
Alternativa 1: Zachování stavu: záruka by nebyla prodloužena. 
Alternativa 2: Doba trvání zákonné záruky by byla prodloužena o dobu, která by byla stanovena 
po provedení opravy tak, aby pokryla budoucí opakovaný výskyt téže vady. 

Odpověď: 
Podle názoru ČR se v této otázce spojuje několik problémů. Mezi nejzávažnější patří přístup k 
pojmu „odstranění vady“. Může jít o výměnu součástky nebo opravu spočívající pouze v 
provedení určité práce (např. montáž). V souvislosti s opakovanými poškozeními považujeme za 
žádoucí jednoznačně stanovit na úrovni Společenství, jak se přistoupí k řešení obou uvedených 
situací (postačilo by uvedení v preambuli horizontálního nástroje). 

Pokud v rámci opravy zboží, které je v záruční době, dojde k výměně jeho součástky, jsme toho 
názoru, že pro tuto součástku běží nová lhůta, nezávisle na záruční lhůtě celého výrobku. Pokud 
jde o pracovní výkon, je řešení této situace nejasné i na národní úrovni a alternativa 2 by se 
zdála být možným řešením.  

V každém případě podporujeme jednotné řešení na úrovni EU. 
 
 
Otázka J3: Měla by pro použité zboží existovat zvláštní pravidla? 
Alternativa 1: Horizontální nástroj by nezahrnoval žádnou odchylku, pokud jde o použité zboží: 
prodávající a spotřebitel by spolu nemohli sjednat žádnou kratší lhůtu odpovědnosti za vady 
použitého zboží. 
Alternativa 2: Horizontální nástroj by obsahoval zvláštní pravidla pro použité zboží: prodávající 
a spotřebitel by spolu mohli sjednat kratší lhůtu odpovědnosti za vady použitého zboží (ne však 
kratší než jeden rok). 

Odpověď: 
ČR se kloní k alternativě  2, tzn. horizontální právní nástroj by stanovil pro použité zboží na 
vnitřním trhu jednotnou úpravu. Jde vlastně o řešení, které připouští již stávající směrnice, 
nicméně ta ponechává členským státům v této souvislosti volnost. ČR jednoznačně podporuje 
jednotnou úpravu na celém vnitřním trhu. 
 
 



 11

Otázka J4: Na kom spočívá důkazní břemeno o tom, že vady existovaly již v okamžiku 
dodání? 
Alternativa 1: Zachování stavu: v průběhu prvních šesti měsíců by bylo odpovědností 
profesionála prokázat, že v okamžiku dodání daná vada neexistovala. 
Alternativa 2: Pokud by to bylo v souladu s povahou příslušného zboží a vad, bylo by po celou 
dobu trvání zákonné záruky odpovědností profesionála prokázat, že v okamžiku dodání daná 
vada neexistovala. 

Odpověď: 
ČR podporuje alternativu  1, tedy zachování stávajícího stavu. Doba šesti měsíců je podle 
našeho názoru dostatečně dlouhá na zjištění vady, která by existovala již v okamžiku dodání. 
Alternativa 2 by podle našeho názoru neúměrně zatěžovala podnikatele.   
 
 
Otázka K1: Měl by mít spotřebitel možnost volného výběru dostupných opravných 
prostředků? 
Alternativa 1: Zachování stavu: spotřebitelé by byli povinni žádat nejdříve opravu / výměnu, 
přičemž o snížení ceny nebo ukončení smlouvy by mohli žádat pouze tehdy, pokud by nebyly 
dostupné jiné opravné prostředky. 
Alternativa 2: Spotřebitelé by měli možnost zvolit si hned na počátku kterýkoli z dostupných 
opravných prostředků. Nicméně ukončení smlouvy by bylo možné pouze za zvláštních 
podmínek. 
Alternativa 3: Spotřebitelé by byli povinni žádat nejdříve opravu, výměnu nebo snížení ceny, 
přičemž ukončení smlouvy by mohli žádat pouze tehdy, pokud by nebyly tyto opravné prostředky 
dostupné. 

Odpověď: 
ČR se kloní k alternativě 1, tj. zachování stávajícího stavu, který považujeme za uspokojivý, v 
praxi dlouho používaný a známý. Nicméně ČR by případně souhlasila i s alternativou 3, která by 
mohla napomoci eliminovat problémy s posuzováním přiměřenosti náhrady, kterou spotřebitel 
požaduje.  
 
 
Otázka K2: Měli by mít spotřebitelé povinnost oznámit prodávajícímu rozpor se smlouvou? 
Alternativa 1: Byla by zavedena povinnost oznámit prodávajícímu jakoukoli vadu. 
Alternativa 2: Byla by zavedena povinnost oznámení za určitých okolností (např. pokud 
prodávající postupoval v rozporu s požadavky jednání v dobré víře nebo se dopustil hrubé 
nedbalosti). 
Alternativa 3: Byla by zrušena povinnost oznámení v určité lhůtě. 

Odpověď: 
ČR se kloní k alternativě 1, tzn. povinnost oznámit prodávajícímu vadu by měla být jednotně 
zakotvena na úrovni Společenství. 
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Otázka L: Měl by horizontální nástroj zavádět přímou odpovědnost výrobců za neshodu? 
Alternativa 1: Zachování stavu: na úrovni EU by nebyla zavedena žádná pravidla stanovující 
přímou odpovědnost výrobců. 
Alternativa 2: Byla by zavedena přímá odpovědnost výrobců, a to za výše popsaných podmínek. 

Odpověď: 
ČR podporuje spíše alternativu  1, tedy nezavádění přímé odpovědnosti výrobců za neshodu na 
úrovni Společenství. Naše pozice vychází především ze skutečnosti, že spotřebitel uzavírá 
smluvní vztah s prodávajícím, není však v žádném smluvním vztahu s výrobcem. Navíc je nutno 
respektovat vzájemné obchodní vztahy mezi výrobcem a prodávajícím, případně i dalším 
distributorem (distributory); je také třeba upozornit na složitost právních vztahů v dodavatelsko-
odběratelském řetězci. 

Chápeme, že by zavedení přímé odpovědnosti výrobců v EU mohlo vést k odstranění překážek na 
vnitřním trhu a ke snížení zábran, které mají spotřebitelé ve vztahu k přeshraničnímu nakupování, 
nicméně v této alternativě vidíme více negativních dopadů než pozitivních přínosů (např. jak 
zajistit, aby spotřebitelé nepožadovali náhrady současně na prodávajícím i na výrobci, apod.). 
Nicméně jsme otevřeni dalším diskusím na toto téma. 
 
 
Otázka M1: Měl by horizontální nástroj stanovovat standardní obsah obchodní záruky? 
Alternativa 1: Zachování stavu: horizontální nástroj by neobsahoval žádná standardní pravidla. 
Alternativa 2: Byla by zavedena standardní pravidla pro obchodní záruky. 

Odpověď: 
ČR se kloní k alternativě 1, tzn. aby horizontální nástroj neobsahoval žádná standardní pravidla 
pro obchodní záruky. Jde o dobrovolné záruky, které poskytují profesionálové spotřebitelům a 
které by tedy neměly v tomto směru podléhat žádné další regulaci. 
 
 
Otázka M2: Měl by horizontální nástroj upravovat přenositelnost obchodní záruky? 
Alternativa 1: Zachování stavu: pravidla Společenství by neupravovala možnost přenosu 
obchodní záruky. 
Alternativa 2: Bylo by zavedeno závazné pravidlo, že záruka se automaticky převádí na 
následující kupce. 
Alternativa 3: Horizontální nástroj by stanovil přenositelnost jako standardní pravidlo, tj. 
poskytovatel záruky by mohl vyloučit nebo omezit možnost přenosu obchodní záruky. 

Odpověď: 
ČR se i v tomto případě kloní k alternativě 1, tzn. aby horizontální nástroj neupravoval 
možnost přenosu obchodní záruky. Poskytovatel obchodní záruky by měl mít možnost sám 
stanovit, zda spotřebitel může jím poskytnutou záruku přenést na další potencionální kupující a 
za jakých podmínek. Šlo by o případnou konkurenční výhodu prodávajícího. 
 
 
Otázka M3: Měl by horizontální nástroj upravovat obchodní záruky omezené na určité 
součásti? 
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Alternativa 1: Zachování stavu: horizontální nástroj by neupravoval možnost poskytnutí 
obchodní záruky omezené na určitou součást.  
Alternativa 2: Horizontální nástroj by stanovil pouze informační povinnost. 
Alternativa 3: Horizontální nástroj by zahrnul informační povinnost a stanovil by, že záruka se 
standardně vztahuje na veškeré zboží v rámci smlouvy. 

Odpověď: 
Jak vyplývá z odpovědí výše, ČR obecně nepodporuje regulaci obchodních záruk v horizontálním 
nástroji. Nicméně v souvislosti s touto otázkou by akceptovala stanovení informační povinnosti 
prodávajícího konečného výrobku, aby spotřebiteli sdělil, zda byla pro určitou součást výrobku 
poskytnuta obchodní záruka (tzn. alternativa 2).  
 
 
Otázka N: Existují nějaké další otázky nebo oblasti související s ochranou spotřebitele, 
které vyžadují, aby jim byla věnována pozornost nebo byly podrobněji prošetřeny na 
úrovni EU? 
Odpověď: 
Obecně by bylo vhodné alespoň rámcově vymezit vztah horizontálního nástroje a dalších 
vertikálních úprav z oblasti spotřebitelského smluvního práva k CFR. 

Kromě toho sdílíme názor EK, že je v budoucnu nutné zaměřit se na otázku kolektivních žalob a 
mimosoudního řešení sporů. 


